
        जा. ./नसका/ थायी/CR- 82      /2014.         
             नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  

                    दनांकः-   9 /12/2014  

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

थायी सिमती या सभेची सचूना 
मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनसुचूी ड चे करण -2 मधील िनयम .3 (अ) 
अ वये 

मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनसुूिच ड चे करण दोन मधील िनयम  
3 (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या थायी सिमतीची सभा द. 11.12.2014. रोजी 
दपार  ु 12.00 वा. नांवाशमनपा थायी सिमती सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप थत 
राहावे ह  वनतंी. 
(मा.सभापती याचें आदेशा  वये) 

    वा र त/- 
          नगरसिचव,   

         नांवाशमनपा, नांदेड.  
           
ित, 
ी/ ीमती  

सद य / सद या थायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 

काय म प का 
वषय .1 

 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत भाग ं  3(ब) म ये आसना बायपास येथे एक 
स ल पोल उभा न यावर ितन सावजिनक पथ दवे परुवठा क न बस व यात आले आहेत. सदर ल काम 
अ यतं तातड ने  क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक 
बांधकाम( व ुत वभागा या) ड .एस.आर. 2011-12 नसुार तयार कर यात आले या अंदाजप क दरावर ी 
नांदेड इले कल इं जिनअस नांदेड यां याकडून रा त प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या 
कामासाठ    .46877/- (अ र  .शेचािळस हजार आठशे स या र फ  )  एवढा खच झालेला आहे. 
          क रता या कामास मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या अनसूचूी (ड) करण 
(5) कलम (2) अ वये काय र शासक य व आिथक मा यता दान करणेसाठ   ताव सादर 
 
 



(2) 
वषय .2  

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह दत झोन ं  2 अंतगत  भाग ं  14 म ये व ण ू
नगर भागात 15 नग एनज  ए फिशयटं 4x24 हॅट ट -5 सावजिनक पथ दवे परुवठा क न बस व यात आले 
आहेत.सदर ल काम अ यतं तातड ने  क न ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या 
सावजिनक बाधंकाम( व ुत वभागा या) ड .एस.आर. 2011-12 नसुार तयार कर यात आले या अंदाजप क 
दरावर ी नांदेड इले कल इं जिनअस नांदेड यां याकडून रा त प दतीने क न घे यात आलेली आहे व 
या कामासाठ    .90210/- (अ र  .न वद हजार दोनशे दहा फ  )  एवढा खच झालेला आहे. 
          क रता या कामास मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम  1949 या अनसूचूी (ड) करण 
(5) कलम (2) अ वये काय र शासक य व आिथक मा यता दान करणेसाठ   ताव सादर 
वषय 3 
    द.17 स  टेबर 2013 रोजी मराठवाडा मु  ती सं ाम दना िनिम  य सकाळ  8.30 वा.माता गजुर जी 
वसावा उ ानातील  मतृी  तभंास मानवदंना व पु  पच  अपण काय म  व सकाळ  9.05 वा. ी गु  
गो वदंिसंघजी  टे डयम येथे  वजारोहणाचा काय म कर  यात आला होता  या अनषुगंाने पावसाचे दवस 
अस  यामूळे वॉटर फु मंडप,फायबर चेअर, बरॅोगेट ंग ीन मेट ,टेबल ई.सा ह  य परुवठा कर  यासाठ  ी 
सहयोग सेवा ,जूना म ढा यांना आदेिशत कर  यात आले होते .सदर ल कामासाठ  .1.24.305/- एवढा खच 
झालेला असून  यास आदेश . नावाशमनपा/ ेका2/740/2014 द.30.8.2014 अ  वये शासक य व 
आिथक मा  यता दे  यात आली  या ◌़◌़  काय  तर शासक य व आिथक मा  यता देणे बाबत. 
वषय 4 
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह त भाग .5 अतंगत मुलभुत सोयी सु वधासाठ  वशेष 
अनदुाना अंतगत शामनगर हॉ  पीटल ते बजाज गरेॅज पयत उपल   द िनधी  या अनषुगंाने एकूण 323.00 
िम.लांबी  या र   याचे िसमेट  कर  याचे काम  ता वत कर  यात आले होते व सदरचे काम पणु क न 
धे  यात आले आहे. िनधी अभावी सदर र   या  या एकूण लांबी पकै  33.00 िम.र   याचे काम िश  लक 
राहत होते  य   थळावर नागर कांनी केले  यामागणी नसुार व स.सदसयाचे विनतंी नसूार पवु चे 
कं ाटदार मे वण क    शन याचेकडून क न घे  यात आले  यासाठ  .321800/- खच झालेला आहे.          
कामाची िनकड, व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा रा  त प  दतीने अंदाजप क दरावर 
मे. वण क    शन नादेड याचंकडून  क न घे  यात आले असुन  यास झालेला खच . 321800/- यास 
काय  तर शासक य व आिथक मजंुर साठ   ताव मुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे 
करण 5 कलम 2 नसुार  थायी सिमती समोर सादर.  

  
 

      वा र त/- 
               नगरसिचव, 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

 


